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Campionatele individuale de greco-romane

TITLURILE AU REVENIT LUPTĂTORILOR CONSACRAT!, 
DAR Șl UNOR TINERI AMBIȚIOȘI Șl EXCELENT PREGĂTIȚI

Sub genericul „DACIADEI"

Aspect de la deschiderea primei ediții 
muncitoresc vasluian"

Vasluiul, tîrgușorul patriarhal 
de altădată, se înfățișează acum 
ca un oraș în plină efervescen
tă. Edificiilor social-culturale, 
numeroaselor blocuri de locuin
țe, toate răspîndind, încă, mi
rosul de var si de vopsea proas
pătă. li se adaugă obiectivele 
industriale noi, apărute recent 
pe harta orașului.

Tinînd pasul acestor înnoirii 
Vasluiul apare vizitatorului si 
ca o forță în devenire în ceea 
ce privește bazele sportive. In
tr-un ansamblu edilitar domi
nat de frumoasa sală de sport, 
complexul sportiv vasluian in
clude terenuri de fotbal. voleL 
handbal, bazin de înot de di
mensiuni olimpice, pistă de ae- 
romodele construită la nivelul 
exigentelor regulamentelor in
ternaționale. ca să nu mal vor
bim de dotările anexe, care fae 
din aceste baze sportive puncte 
de atracție permanentă pentru 
iubitorii sportului din urbea lui 
Penes Curcanul.

Jubileul campionatelor Internationale de atletism

SPORTIVI DIN 22 ȚĂRI LA STARTUL
EDIȚIEI A XXV-a
• întrecerile au loc slmbătă

Atletismul nostru aniversea
ză acum, la sfirșitul săptăminil, 
un frumos jubileu : a XXV-a 
ediție a unei admirabile com
petiții, Campionatele internațio
nale ale României, concurs care, 
de-a lungul anilor, s-a bucurat 
de o faimă deosebită. In cele 
24 de ediții de pină acum au

Sue Reeve (Anglia) — una 
dintre cele mal bune săritoare 

europene — va fi din nou 
la București

GIMNASTELE NOASTRE
LA TOKIO

După Londra. Oviedo, Sao 
Paulo, iată că întrecerile pentru 
„Cupa mondială" la gimnastică 
poposesc la Tokio. A patra edi
ție a acestei întreceri va avea 
loc în capitala niponă. în zile
le de 2—4 iunie. Gimnastele 
noastre — Nadia Comăneci, E- 
milia Eberle, Melita Ruhn — 
precum și Dan Grecu au sosit 
marți după amiază la Tokio, 
efectuînd în aceeași zi un prim 
antrenament de acomodare. Sînt 
programate numai exerciții li
ber alese. In sala gimnaziului 
național „Yoyogi" vor mai fi 
la start loturi feminine și mas
culine din alte 6 țări.

a „Festivalului sportului 
Foto : V. MIHAI

Sute de tineri muncitori sau 
elevi ai liceelor industriale din 
Huși, Roman. Birlad. Negrești, 
Suceava. Iași. Bacău. Buzău, 
Botoșani si. firește. Vaslui, 
Si-au dat întîlnire zilele trecute 
la complexul sportiv din Vaslui 
pentru a-si măsura forțele în 
întrecerile ocazionate de prima 
ediție a „Festivalului sportului 
muncitoresc vasluian". înaintea 
Începerii Întrecerilor, prim-vlce- 
presedintele C.J.E.F.S. Vaslui, 
Călăiț* Merchea. nu-și ascun
dea emoțiile pentru această 
„premieră* vasluiană. „Să știți 
— ne spunea el — că și în a- 
cesie zile, ea si atunci cind se 
construia sala de sport, am pe
trecut multe nopți albe, încer
ci nd să aflu ce-ar mai lipsi. 
Sperăm, totuși, să nu fi uitat 
prea multe si iotul să iasă așa 
cum trebuie*. Și asa a fost

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)

A COMPETIȚIEI
duminici pe Stadionul Republicii
luat parte la întreceri mari 
vedete ale atletismului interna
țional, numeroși recordmani 
mondiali si continentali, cam
pioni olimpici, care au înregis
trat, pe Stadionul Republicii, 
performanțe cu totul remarca
bile, printre care și cîteva re
corduri ale lumii.

Anul acesta, la a XXV-a a- 
niversare a „internaționalelor*, 
au răspuns invitației Federației 
române de atletism si vor onora 
cu prezenta lor întrecerile, de 
sîmbătă si duminică, atleți și 
atlete din 22 de țări, din Afri
ca, America, Asia și Europa. 
Au confirmat participarea la 
București federațiile naționale 
din următoarele țări : Algeria, 
Anglia, Belgia. Bulgaria. Ceho
slovacia, R. P. Chineză, Cuba, 
Franța, R.D. Germană. R.F. Ger
mania, Grecia, Italia (UISP),

(Continuare in pag. a 4-a)

Pregătirile sportivilor olimpici - cel mai important subiect de actualitate

CURAJUL DE A TE BATE PENTRU AFIRMARE!
La Bruxelles, cu prilejul 

Campionatelor europene de 
judo, doi sportivi români au 
urcat pe podium. Evenimen
tul n-ar fi cu totul ieșit din 
comun — de cind ne-am 
obișnuit să-i vedem pe spor
tivii noștri distinși în marile 
competiții internaționale — 
dacă performantele lui Mi- 
halache Toma și Nicolae Vlad 
n-ar purta marca unor is
prăvi inedite.

Așadar, într-o disciplină 
de tradiție exotică, cu seco
le de vechime asiatică, in
tr-un sport cu trăsături atit 
de particulare si cu un lim
baj aproape enigmatic pen
tru europeni, cu state de 
numai 15 ani in programul 
olimpic, cu foarte putini ani 
de practică riguroasă pe me
leagurile noastre, iată doi 
sportivi români urcă podiu- 

Ieri la prinz, ultima „manșă* 
a Întrecerilor de lupte greco- 
romane a încheiat cu partide 
de mare interes, spectaculoase 
și adesea disputate cu deosebită 
dirzenle, ediția 1979 a campio
natelor naționale individuale ale 
acestei discipline. O primă re
marcă : clștigălorii centurilor au 
meritat din plin, la toate cate
goriile, victoria în această com
petiție caracterizată de un evi
dent echilibru valoric LA COTE 
SUPERIOARE FAȚA DE EDI
ȚIILE ANTERIOARE. Așa cum 
era de așteptat, marea majori
tate a luptătorilor fruntași, oas
peți obișnuiți ai... podiumului 
de premiere, au cucerit si de

Campionii naționali la lupte greco-romane, ediția 1979, de la stingă la dreapta, sus : Gh. Ciobotaru, 
V. Dolipschi, I, Draica, I. Enache, P. Dicu. V. ‘ '
grișan, C. Alexandru, M. Boțilă, N, Gingă

Andrei, R. Codreanu ; jos : G. Dumitriu, Șt. Ne- 
Foto : Ion MIHAtcJL

Azi, la Miskolc, In preliminariile olimpice de fotbal

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl UNGARIEI

SE INTILNESC IN MECI-RETUR
• Ștefănescu și Radu II vor juca • 6 noi titulari în formația gazdă
MISKOLC. 29 (prin telefon). 

La 18 aprilie, pe stadionul „1 
Mai* din Pitești, in prima din 
cele două partide cu Ungaria, 
din preliminariile turneului o- 
limpic de fotbal, echipa Româ
niei cîștiga cu 2—0, prin ■ golu
rile marcate de Iovănescu și

medalii de 
cu un an-doi 

lor Arpad 
debutul dis-

mul, obtinind 
bronz (după ce 
înainte colegul 
Szabo făcuse 
tinctiilor). Caracterul inedit
al evenimentului stă nu nu
mai în faptul că tineri din 
tara noastră au îmbrăcat 
kimonoul de concurs, că s-au 
antrenat pe tatami si că au 
învătat repede sensul unor 
ciudate expresii ca ippon sau 
yusei-gachi, ci mai ales în 
iscusința si îndrăzneala cu 
care au atacat poziții mai de 
mult cucerite de sportivi 
hirsiti in proba agerimii si 
supleței.

Semnificativ în acest fapt 
este curajul cu care judoul 
românesc a hotărit să se 
bată, pe un teren foarte pu
țin cunoscut, pentru afirma
re. Și lată — CURAJUL ÎȘI 

data aceasta titlurile naționale, 
reconfirmîndu-și excelenta pre
gătire si plusul de experiență 
competitională. Se precizăm, 
Insă, că in rîndul Învingătorilor 
s-au aflat si cîțiva tineri, care 
au progresat considerabil la 
ultimul timp.

Cronica partidelor finale ne 
Îndeamnă să remarcăm din nou 
forma sportivă bună In care 
s-au prezentat, Îndeosebi. Con
stantin Alexandru, Mihai Boțilă, 
George Dumitriu, Ștefan Negri- 
$an, Vasile Andrei,, care au 
străbătut, e drept și ei cu unele 
emoții, drumul spre centurile 
de campioni. Dintre ceilalți în
vingători, o grupă aparte a

Radu II. A trecut de atunci o 
lună și jumătate, o bună pe
rioadă de noi pregătiri si, iată, 
a venit ziua partidei retur. A- 
cum, cele două formații se află 
la hotelul „Juno“ din Miskolc. 
Mîine (n.r. azi) echipele olim
pice ale României și Ungariei

PRIMEȘTE RĂSPLATA ! Ar 
fi însă dovadă de superfi
cialitate să reducem explica
ția acestui succes numai la 
o decizie temerară; mult 
mai mult ar trebui să subli
niem SERIOZITATEA cu 
care tehnicienii judoului 
românesc s-au așternut la 
treabă, animați de ideea că 
FĂRĂ MUNCĂ MULTA, 
COMPETENTĂ. PERSEVE
RENTĂ, NICI REUȘITA NU 
E POSIBILA. Federația 
română de judo vrea să-si 
dovedească, în acest an pre- 
olimpic, capacitatea competi
tivă. pentru a-si justifica 
deplin candidatura la Jocu
rile Olimpice din 1980. Eli- 
minînd orice pauză în stră
danii, muncind exemplar, 
are toate sansele să reușeas
că I 

constituit-o, după părerea noas
tră, cea formată din Nicn Gin
iră, Gheorghe Ciobotaru și Petre 
Dicu. Ei au ajuns, in cele din 
urmă, pe prima treaptă a po
diumului, obținînd victorii in 
fata unor sportivi consacrațl, ca 
si a unor tineri in plină ascen
siune, dar unele succese au fosă 
realizate cu mare dificultate; 
aproape la limită. Au surprind 
Îndeosebi, eforturile neașteptate 
pe care N. Gingă a trebuit să 
Le depună pentru a termina In-

Dun GÂRLEȘTEANU 
Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 2-3)

se vor afla din nou față în față. 
Un meci așteptat cu mare in
teres de către iubitorii fotba
lului din cele două țări vecine, 
iar pentru cel din tara noastră, 
în plus, cu îndreptățite speran
țe de calificare. Desigur, partida 
va fi dificilă, gazdele vor arun
ca în luptă toate forțele, în 
dorința de a recupera terenul 
pierdut și a forța calificarea pe 
stadionul propriu. Iată de ce 
este de așteptat ca fotbaliștii 
noștri să se dăruiască total în 
acest joc pentru a-Și apăra CM 
succes sansele de calificare.

Marți la ora 11 (ora locală) 
ambele formații au efectuat ul
timul antrenament dinaintea 
meciului. Jucătorii noștri au 
executat o ședință de pregătiră 
si de acomodare pe terenul sta
dionului D.V.T.K. Diosgyor (ca
pacitate : 25 000 de locuri nume
rotate), care va găzdui acest 
joc. La antrenament au luat 
parte 17 jucători. Radu II 
(abces dentar) și Ștefănescu 
(dureri la gleznă) se simt bine, 
în urma tratamentului adminis
trat în aceste zile, și vor putea 
intra în joc. Portarul Coman, 
însă, a stat pe bancă datorită 
unei 6tări gripale, care puna 
sub semnul întrebării participa
rea ltti la joc. Se fac efor
turi pentru recuperarea lui. 
Vor juca, in schimb, A. Rădu» 
lescu, de la care se așteaptă un 
aport deosebit, si Cămătar*

Constantin ALEXE

(Continuare ia pofl. 2-3)



ÎN CINSTEA „ULEI C0PILHUI“99

Consiliul Organizației pio
nierilor din Sectorul 3 al Ca
pitalei, în colaborare cu Con
siliul pentru educație fizică 
șl sport din sector, a organi
zat pe baza sportivă F.R.B. 
o amplă întrecere sportivă 
dedicată „Anului Internațional 
al copilului” și „Zilei copilu
lui", care se sărbătorește la 
1 Iunie. Micii sportivi, peste 
1600 de elevi din școlile gene
rale din Sectorul 3, venițl cu 
părinții și profesorii lor, s-au 
întrecut la atletism, volei, 
fotbal, gimnastică modernă, 
handbal, tir cu aer comprimat 

jocuri distractive 
de 
de

șl diverse 
adecvate vîrstei lor ca, 
pildă, aruncarea mingii 
oină, fuga în sac etc.

Mulți dintre copii s-au evi
dențiat nu numai prin rezul
tatele obținute, ci și prin 
ambiția cu care s-au Întrecut. 
La cros, pe primele locuri

s-au situat elevii de la Șc. 
gen. 77 (Elena Popescu), Șc. 
gen. 62 (Camelia Apostol); la 
400 m alergări — Daniel Ne- 
golță (Șc. gen. 66). La hand
bal băieți finala s-a disputat 
Intre echipele școlilor genera
le nr. 77 șl 56. A cîștigat pri
ma dintre ele, cu 19—16. La 
volei fete, trofeul a revenit 
elevelor de la Șc. gen, 45, 
care au învins pe colegele lor 
de la „51“ eu 2—0. Din cele 
6 echipe de fotbal, primul loc 
a revenit formației de la Șc. 
gen. 52 — învingătoare cu 2—1 
în fața echipei de la .46“.

A avut loc șl un concurs de 
orientare sportivă. Loc de 
desfășurare — pădurea Pan- 
tellmon, unde s-au Întrecut 
eu harta șl busola numeroși 
elevi, cei mal buni dovedin- 
du-se concurenții de la Șc. 
gen. 65.

Octavian GUfU, coresp.

întreceri ale poștașilor bucureștenl sub egida „DACIADEI**

CU TOLBA DE SCRISORI 
SPRE... LINIA DE SOSIRE!

Tradiția se respectă. Compe
tiția de marș a factorilor poștali 
din Capitală, aflată la a 36-a 
ediție, a însemnat și de data 
aceasta un frumos succes. A- 
proape 200 de tineri și tinere, 
campionii și campioanele sec
toarelor. și-au măsurat, în a- 
eeastă etapă, rezistența fizică. 
Băieții, pe distanța de 5 000 de 
metri, fetele — pe 2 000.

Ion Erciu, campionul de anul 
trecut, a fost și de data aceasta 
imbatabil. Reprezentantul Ofi
ciului poștal 24 din Sectorul 3 
a acoperit distanța în 29:26,0, 
realizînd cel mai bun timp al 
tuturor edițiilor. O promisiune 
pentru finala de la Tulcea. unde 
se vor întîlni factorii poștali 
din întreaga țară. L-au urmat 
Marcel Leucă (Of. 32, Sectorul 
© șl Emil Hintermayer (OL 24, 
Sectorul 3) la un minut si, res
pectiv. la două minute.

La fete. Aurica Buzatu cîștl- 
gă pentru a treia oară consecu
tiv titlul de campioană a Bucu- 
reștiului ! Reprezentanta Oficiu
lui postai 35, din sectorul 6, a 
Încheiat proba tn 13:33,0, de-

monstrînd aceeași ambiție de la 
edițiile precedente. Celelalte ti
nere care au urcat pe podium 
au fost Ioana Pavel (Of. 75. 
Sectorul 6) și Maria Bîrnaru 
(OL 16, Sectorul 7).

Organizatorii, asociația spor
tivă Poșta, în colaborare cu a- 
lodațla sportivă P.T.T. a Direc
ției de telecomunicații a mu
nicipiului București, au răsplătit 
pe fruntașii întrecerii cu fru
moase premii, eonstînd în di
plome, medalii și material spor
tiv. Au fost premiate, de ase
menea, sectoarele cu cei mai 
multi concurenti (la fete — 6 
fi 7, la egalitate, iar la băieți 
— 5), precum și cel mal vîrst- 
nlc dintre participantii la faza 
pe municipiu : poștașul Tudor 
Gherase, de la Oficiul 24 al 
Sectorului 3, care a împlinit 
vlrsta de 61 de ani.

A fost o acțiune sportivă de 
masă reușită, înscrisă în activi
tățile multiple pe care lucrăto
rii din domeniul poștei și tele
comunicațiilor Ie organizează 
permanent sub imboldul „Da- 
dadei". (t. st.).

CAMPIONATELE
(Urmare din vaa. 1)

Vingător meciul decisiv cu FL 
Avram, de care a fost condus 
la puncte pînă în momentul tn 
*«re «cin—a—fnqt .descalificat. 

La două dintre categorii (82 
kg șl +100 kg) au fost desem
nați cîte doi campioni. Roman 
Codrcanu și Victor Dolipschi, la 
egalitate perfectă pe foile de 
concurs, și-au împărțit primul 
loc pe podiumul de premiere, 
■mbii terminînd întrecerea cu 
toti adversarii înainte de limi
tă, întîlnirea directă închein- 
du -se cu o decizie de dublă 
descalificare. In ceea ce priveș
te categoria 82 kg, întrucît în 
finala de trei, atit I. Enachc 
dt și I. Draica au cîștigat prin 
descalificare meciurile cu L Cio- 
banu, Iar partida dintre ei «-a 
Încheiat, după cum se știe, ne- 
deds, șl luînd în considerație 
rrformantele deosebite ale lui 

Draica, Biroul federal a hotă- 
rlt ea și in acest caz ambii 
sportivi să fie declarați cam
pioni naționali.

în completarea acestor rfte- 
va însemnări despre ultimele 
meciuri desfășurate. Ieri, în sala 
de atletism a complexului J23 
August", considerăm necesar să 
evidențiem în mod aparte com
portarea excelentă a tînărulul 
luptător constănțean Ștefan Ne- 
Crișan, învingător incontestabil 
fi în ultima partidă, cea cu 
rădăuțeanul Mihai Lată, pe 
care l-a Învins prin descalifi
care, după ce l-a condus cu

V.

L
TREI

SI

mato 
nultă 
fi 
te cu
„Daci 
ria I, 
urmă
Baiu

C.S.ș. Craiova 9—3,

C.S.

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE i
AU FOST DESEMNATE 

FINALISTELE „CUPEI 
ROMÂNIEI1* LA OINĂ

Sezonul competlțlonal ta sportul 
nostru național, oină, va cunoaș
te o manifestare de amploare, 
devenită tradițională : finala
„Cupei României”. Mal mult ca 
ta anii trecuți, acum a-a vădit 
o preocupare - susținută pentru ca 
fazele de masă ale întrecerii să 
cuprindă un număr cît mal mare 
de echipe. Atît in județele în care 
oină se ‘ *
(Ilfov, 
Neamț), 
sport a 
mal de 
șov. Sibiu și altele), fazele ju
dețene au reunit la start multe 
formații. La suceava, de exem
plu, au fost prezente 20 de e- 
chipe, la Dîmbovița U, ta muni
cipiul București șl la Tulcea dte 
10. Este de remarcat șl faptul eă 
etapele zonale au cuprins 36 de 
reprezentative de județe, 8 cali- 
flctadu-se pentru ultima fază.

Iată echipele care vor fi pre
zente la Mangalia, în perioada 
1—3 Iunie, la faza finală : Di
namo București, Torpedo Brașov, 
Recolta Apoldu de Sus (Sibiu), 
Tricolorul Baia Mare, Combinatul 
poligrafic „Casa Scinteii“ Bucu
rești, Avtatul Curcani (Ilfov), A- 
vtatul Frasin (Suceava) șl Me
talul Ttrgoviște. După cum m 
poate observa, anul acesta lip
sesc die la startul finalei echipe pu
ternice, ca Universitatea Bucu
rești, Celuloza Călărași, Biruința 
Gherălejtl (Neamț), Viață Nouă 
Olteni (Teleorman) — toate >- 
cestea fiind eliminate din com
petiție ta fazele precedente.

practică de multi ani 
Teleorman, Suceava, 
cît și acolo unde acest 
început să fie îndrăgit 
curînd (Maramureș, Bra-

IN PRIMA ETAPĂ* A TURNEULUI FINAL LA POLO 

O REEDITARE A DERBYURILOR DE DUMINICA
Șl acum, turneul final, poate 

cea mal interesantă parte a cam
pionatului de polo. Trei zile (de 
astăzi pînă vineri) la București 
și alte trei la Cluj-Napoca, cu 
un total de . 12 partide, în care
— iubitorii acestui sport s-au o- 
blșnuit cu ldeea — orice rezultat 
este posibil.

Crișul Oradea șl Rapid Bucu
rești joacă acum mai eficace 
decît în luna martie, Voința Cluj- 
Napoca nu-și ascunde intențiile 
de a furniza marea surpriză, 
deși echipa ni s-a părut uneori 
fără un moral de campioană. 
Singura formație care nu prea 
pare In apele sale șl se află tn 
evidentă scădere este 
București, formația cu__ _____
valoros lot. La această oră, în
tre Voința șl Dinamo a mal ră
mas o diferență de trei puncte, 
iar Rapid este despărțită de li
derul clasamentului de 5 puncte, 
distanțe care — teoretic privind
— pot fl anulate, fie una dintre 
ele, fie cealaltă, intr-un singur

tur. Este lesne, astfel, de înțe
les cu cît Interes vor fi urmă
rite aceste partide, pe care le-am
dori de o valoare tehnică cit
mai bună șl desfășurate în limi
tele unul falr-play deplin.

Astăzi (ora 17). prima etapă a 
turneului aduce o reeditare a pa
sionantelor meciuri desfășurate 
duminică: Voința — Crișul 
(13—12) și Dinamo — Rapid (4—5). 
(a.v.)

TURNEU DE HANDBAL 
PENTRU JUNIOARE

Dinamo 
eel mal

Turneul internațional de hand
bal pentru junioare desfășurat în 
Sala Floreasca din Capitală a luat 
sfîrșit ieri cu victoria echipei 
U.R.S.S., urmată de C.S.Ș. Bucu
rești, Voința Galați și C.S.Ș. Vas
lui. în ultimul joc, selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
24—17 (9—7) echipa clubului «por- 
tiv școlar " ~din București.
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DIVIZIA A LA
Iată rezultatele Înregistrate tn 

ultimele etape ale Diviziei de 
tenis de masă: feminin — CLS. 
Arad I — C.S.Ș. Craiova I—0, 
8—0; Progresul Buc. — C.S.Ș. 
Rm. V. 5—2, 4—5; C.S. Arad H — 
Spartac Buc. 5—0, 8—0; Voința 
Buzău — Pollt. Buc. 2—5. 3—5; 
C.S.Ș. Slatina — C.S.Ș. Viit. Pi
tești 8-8 (W.O.), 8-1; Gloria
Buzău — C.S.M. Iași 8—4, 8—2; 
Spartac Buc. c.s. Arad I

TENIS DE MASĂ
C.S.Ș. Rm.

După prima manșa a barajului la rugby 
VULCAN Șl CONSTRUCTORUL - UN PRIM 

SPRE DIVIZIA A
Două dintre cele patru echipe 

de rugby participante la turneul 
de baraj pentru promovarea tn 
Divizia A, Vulcan București și 
Constructorul Constanța, au fă- 
aut primul pas spre obiectivul 
pe care îl urmăresc : ambele cu 
cfite două victorii, asupra acelorași 
adversare (Locomotiva Buzău șl 
Electrotimlș Timișoara), așteaptă 
acum finalul întrecerii tn prima 
divizie pentru a vedea care le 
vor fi partenerele — adică echi
pele clasate pe locurile 13 șl 14 
In Divizia A — la următorul 
turneu de baraj, decisiv, desigur, 
tn ceea ce privește trecerea tn 
primul eșalon al rugbyulul.

Vulcan București (antrenori Gli. 
Bărbălău și Al. Carnabel) s-a 
prezentat In baraj cu atuul unei 
echipe care beneficiază de o 
grămadă solidă, omogenă șl ma
sivă, avantaj pe care, firește, și 
l-a valorificat lntr-o apreciabilă 
măsură. S-a văzut, Insă, clar că

unei grămezi 
fl și mai net. 
doilea meci, i

PAS

puteml- 
, dacă in 
cu Loco- 

ia

INDIVIDUALE DE GRECO-ROMANE
CLASAMENTELE CELOR 10 CATEGORII. 48 kg: 1. Constantin 

Alexandru (Steaua), 2. Gh. Albert (Mobila Rădăuți), 3. P. 
Bărgan (Rapid); 52 kg: L Nlcu Glngă (Dinamo), 2. C. Turcu 
(S.C. Bacău), 3. Fl. Avram (Carpațl Sinaia); 57 kg: 1. Mlhal 
Boțilâ (L.C. Dacia Pitești), 2. M. Dumitru (Dunărea Galați), 
». n. Horo, (Aluminiu slatina): 62 kg: 1. George Dumitriu 
(Steaua), 2. I. Dullcă (L.C. Dacia Pitești), 3. D. Alacoboale 
(Rapid); 68 kg: L Ștefan Negrișan (Farul Constanța), 2. M. 
Luțâ (Mobila Rădăuți), 3. I. Păun (Dinamo); 74 kg: 1. Gheor- 
ghe Clobotaru (Dinamo), 2. L. Tipa (C.S.M. Suceava), 3. D. 
Obrocea (Aluminiu Slatina); 82 kg: L Ion Enache (Dinamo) șl 
Ion Draica (Fanil Constanța). 3- L Clobanu (C.F.R. Timișoara); 
90 kg: 1. Petre Dlcu (Dinamo), 2. A. Popa (Progresul Buc.), 
8. Z. Felea (Rapid); 100 kg: 1. Vasile Andrei (Progresul Buc.), 
2. D. Manea (Delta Tulcea), 3. L Silvestru (Aluminiu Slatina); 
-ț-ino kg: 1. Roman Codreanu (C.S. Arad) șl Victor Dolipschi 
(Dinamo), 3. V. Gheorghe (Chimia Rm. Vîlcea).

CLASAMENT PE CLUBURI ȘI ASOCIAȚII: 1. Dinamo 39 p, 
2. Rapid 20 p, 3. Steaua 18 p, 4. L.C. Dacia Pitești 15,75 p, 5. 
Farul Constanța 15,5 p 6. Aluminiu Slatina 14 p.

». D.

8—0. De asemenea, remarcăm 
cu satisfacție prezenta in rîn- 
dul campionilor a unui alt tînăr, 
George Dumitriu, care stăpîneș- 
te foarte bine tehnica proce
deelor de atac cu care iși învin
ge adversarii prin tuș, așa cum 
a reușit s-o facă șl în disputa 
finală, cu rapidistul D. Aiaco- 
boaie.

La sfîrșitul întrecerilor, în 
cadrul unei frumoase festivități 
de premiere, primii sportivi 
clasați, ca și antrenorii lor, au 
fost felicitați de general-locote- 
nent Marin Dragnea, prim vice
președinte al C.N.E.F.S., care 
le-a urat lor și celorlalți luptă
tori fruntași succese cit mai 
mari în pregătirea pentru apro
piatele campionate mondiale de 
la San Diego, competiție In care

școala românească de 
mane va trebui să 
prestigiul de care se 
arena internațională.

greco-ro- 
confirme 

bucură in

avantajul 
ce putea 
cel de-al ___,__ __
motiva Buzău, rugbyștii de 
Vulcan (înaintașii în speță) 
fl dovedit un plus de mobilitate 
și, în acest sens, o conlucrare 
continuă cu „treisferturile“, fără 
scăderi de ritm care să lase ad
versarei posibilitatea de a prelua 
uneori inițiativa. Nu încape nici 
o îndoială că cel doi experimen
tați antrenori vor reflecta asupra 
acestor neajunsuri (șl, 
asupra altora) pentru a 
pînă la manșa a Il-a a 
lui de baraj, corectivele 
re.

Constructorul Constanța 
nor Const. Tanas e) a impresionat 
prin tenacitate, printr-un angaja
ment total și mai puțin prin teh
nică (bagaj redus de procedee ; 
vezi tehnica pasei, rudimentară) 
sau Idee tactică. Joc de... foc, 80 
de minute șl cam atît. Cam puțin 
pentru o pretendentă la un loc 
în ,A“|

Dintre învinse, o notă de... con
solare pentru Locomotiva Buzău, 
echipă cu joc alert, aerisit, adep
tă a rugbyului modern, cu acți
uni în continuă mișcare. Absen
ța unui prlnzător (consecvent) în 
margine șl evoluția Inegală a 
înaintașilor au adus deseori echi
pa buzolană în situații de infe
rioritate. Chiar și așa, însă, cu 
un dram de șansă în meciul eu 
Vulcan (a condus cu 6—0 !) și în 
perspectiva unei victorii în eta
pa a in-a, în fața unui adversar 
teoretic mai slab (Electrotimlș), 
Locomotiva Buzău și-ar fi putut 
asigura calificarea în etapa ur
mătoare a barajului. Rămîne ma
rea învinsă a acestei tentative de 
promovare în prima divizie, dar 
trăiește șl satisfacția de a fi lan- 

' sat un jucător tînăr, cu frumoase 
posibilități de afirmare, ~ 
eseu (19 ani), mijlocaș la 
dă.

Modestă ni s-a părut 
Electrotimiș “* ’
disciplinată, 
marcabilă, dar în rest 
nimic. O evoluție care

1—8, 6—5;
Arad n 1—5, 1—5, C.S.Ș. Craiova
— Progresul * ■ - *
C.S.M. lași • 
ș ( • C.S.Ș 
rla Bz. 1—5, 3—5; Pollt. 1 
C.S.Ș. Slatina 5—4, 4—5;
Un: Progresul Buc. —
Buc. 7—9, 6—9; Urdv. I i
— Comerțul Tg. M. 9—1,
C.SM. Cj.-N. — Gloria Bz. 9—0, 
8—1; C.S.Ș. Cv. — A.S.A. Buc. 
6—5, 7—8; C.S.Ș. Od. Sec. — Pollt. 
Buc. 8—3, 9—4; Univ. n Cv. — 
Tractorul Bv. 9—3, 9—5; Gloria 
Bz. — Progresul Buc. 9—5, 7—9; 
Comerțul Tg. M. — C.S.M. Cj.-N. 
»-», 0—9; Locomotiva Buc. — 
Univ. I Craiova 5—9, 5—9; Trac
torul Bv. “ ~ z
5—4; Pollt. Buc. — Univ, n Cra
iova 1—9,

Buc. 3—5, 1—5;
Voința Bz. 5—2, 

Viit. Pitești — Glo- 
“ * Buc. —

mascu- 
Locom. 
Craiova

2—9; A.S.A.
C.S.Ș. Od. Sec. 9—7, 

Clasamente:

SIMPLU, OPERATIV, AVANTAJOS I
ORICINE JOACĂ 
POATE CÎȘTIGA

• Autoturisme „Dacia 1300“
și „Skoda 105 L“

• Lozuri de 20.000, 10.000, 
5.000, 2.000 lei etc.

Agențiile Loto-Pronosport, 
vînzătorii volanți. unitățile 
din comerț și cooperația de 
consum și oficiile poștale 
din întreaga țară vă oferă 
zilnic LOZ ÎN PLIC — •
surpriză plăcută la îndemina 
tuturor ! Un loz —o șansă. MAI MULTE LOZURI — MAI 
MULTE ȘANSE DE A VA NUMĂRĂ PRINTRE MARII 
CÎȘTIGATORI !

IN

IERARHIA...
De-a lungul anilor, „cupa 

României" la tir a scos ta e- 
vldență talentul unor tineri 
trăgători. Șl lată că nici ta 
acest an competiția nu a-a 
dezmințit. O serie de tineri 
au atras atenția asupra lor 
prin rezultate de-a dreptul 
excepționale, exemplul cel 
mai bun fiind Mihai Drago- 
mlrescu, cu cele 5S0 p la 
pușcă liberă 60 fc. Specialiștii 
federației trebuie să ia ta 
considerație performanța — 
credem — chiar ta perspecti
va Jocurilor Olimpice din 
anul viitor.

Nu vom 
asupra altor __
ple de trăgători șl 
antrenori remarcați la aceas

tă competiție. Am făcut-o tn 
cronicile de la fața locului. 
Vom zăbovi, ta schimb, asu
pra unul aspect negativ (ctad 
nu vom mal avea această ne
dorită șansă 7) vădit ta cele 
trei zile de întreceri: absen
țele.

Destul de mulți tineri au 
reușit să Îndeplinească hare
murile de participare la com
petiție. Faptul este Îmbucu
rător: stat semne că ta une
le cluburi șl Asociații se mun
cește acum mal bine. In con
secință, au fost Înscriși, pen
tru „Cupa României”, un nu
măr de țlntașl care urmau să 
asigure 410 participări (avtnd 
ta vedere că un trăgător pu
tea evolua ta 8 fi chiar t

Insista 
exem-

deslgur, 
aduce, 

turneu- 
necesa-

<antre-

Gomc- 
grăma-

echipa 
ȚinutăTimișoara.

pregătire fizică re- 
aproape 
reflectă 

valoarea tehnică redusă a echi
pelor care activează in seria a 
n-a a Diviziei B.

Tiberiu STAMA

ABSENTELOR
probe). Organizatorii s-au os
tenit, din timp, să asigure În
trecerilor toate condițiile de 
bună desfășurare. Au fost 
convocațl la poligon arbitri 
capabili să facă față număru
lui mare de prezumtivi par- 
tidpanți. S-au alcătuit seriile. 
S-au tras la sorți paturile de 
tragere. Numai că mare a 
fost mirarea constatîndu-se pe 
standuri existența prea mul
tor locuri rămase neocupate. 
După cele 410 înscrieri, or
ganizatorii s-au • văzut în si
tuația de a consemna 103 ab
sențe î De ce atîtea pregătiri
u,___■ sterile tn vederea

■ Z-iCi9^3 9 „Cupei României", de
~ ce atîtea eforturi

organizatorice inutile ? Blgur, 
unii dintre absenți vor fi avut 
motive întemeiate. Dar cei
lalți 7 Adică majoritatea 7

Iată, însă, cum arată un 
clasament al absențelor de la 
„Cupa României”: 1. Olimpia 
78 Înscrieri — 23 absențe; 2. 
Dtaamo 71 — 20; 3. I.E.F.S. 
85 — 8; 4. C.T. Alexandria 
»—8; S. C.S.M. Cluj-Napoca 
12—8; 8. Politehnica Cluj-Na
poca 17—6 etc. Să consemnăm 
fi faptul eă nici unul dintre 
sportivii înscriși tn competiție 
de către Constructorul Alexan
dria, C.F.R. Arad șt Unirea 
Iași au s-a prezentat la 
București I De ce t

Radu TIMOFTE

corn 
regul 
măru 
atleți 
tlgat 
m și

spor 
Ce 

men

FEMININ 
SERIA I

(Corespondenți:

L C.S. Arad II 11 ii 0 55- 4 22
2. C.S. Arad I 11 8 3 42-18 19
3. Progresul Buc. 11 8 3 45-26 19
A. C.S.Ș. Rm. V. 11 4 7 31-43 15
5. C.S.Ș. Cv. 11 1 10 16-54 12
S. Spartac Buc. 11 1 10 10-54 12

SERIA A n-a
L Polit. Buc. ii 10 1 54-17 21
2. CJS.Ș. Slatina ” ii 8 3 45-34 18
3. Gloria Bz. 11 7 4 45-37 18
4. C.SJVI. Iași u 4 7 38-48 15
5. Voința Bz. ii 3 8 32-48 14
4. C.S.Ș. Vîlt. Pit. ii 1 10 20-50 12

MASCULIN
SERIA i

L C.S.M. Cj.-N. ii 11 0 99- 9 22
3. Univ. I Cv. ii 8 3 85-54 19

3. Gloria Bz. u 8 5 89-71 17
<. Locom. Buc. ii 5 4 69-77 18
S. Progresul Buc. 11 3 8 56-87 14
C. Comerțul Tg. M. 11 • 11 Zl-99 11

SERIA A n-a
L Univ. II Cv. ii ii 0 99-41 22
L Tractorul Bv. ii 8 3 86-65 19
3. A.S.A. Buc. ii C 5 81-82 17
4. C.S.Ș. Od. Sec. ii 4 7 74-78 15
5. CJS.Ș. Craiova ii 4 7 88-76 15
4. Pollt. Buc. ii 0 11 33-99 11

Chiri ța, N.
Secare ano,

________ C. 
Strejan, T. Cos tin, V. 
Tr. Tudose).
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0 REUȘITA PREMIE
(Urmare din pag. 1)

Timp de două zile, toate-te
renurile au 
vite de la 
principal ai 
sportiv din 
a fost, fără 
rației, un 
multicolor, animat de 
aplauze ce izbucneau 
rite direcții, atestînd 
sufletească 
sportivi și muncitorii spectatori, 
care n-au fost mai putini decît 
sportivii.

Am fi nedrepți dacă am evi
denția pe cineva anume, iar 
spațiul nu ne permite să-i nu
mim pe toti cei evidențiați la 
prima ediție a «Festivalului 
sportului muncitoresc vasluian”, 
care a cuprins întreceri Ia atle
tism, box, cicloturism, handbal, 
fotbal, popice, șah, tenis de 
masă și de cîmp, volei, împreu
nă cu etapa de zonă a „Cupei 
Progresul" pentru tinerii din 
unitățile instituțiilor administra
tive de stat și din consilii popu
lare — la volei, șah, tenis de 
masă, a „Cupei Constructorul" 
— la fotbal, a „Cupei 1 Iunie" 
la triciclete și biciclete — pen
tru șoimii patriei, a demonstra
țiilor de karting.

O frumoasă festivitate, cu 
flamuri tricolore și roșii, cu

fost arhipline. Pri- 
inăltimea drumului 
orașului, complexul 
lunca Vasiuietului 
exagerarea compa- 
adevărat furnicar 

ropote de 
din dife- 

legătura 
dintre muncitorii

I.D.M.S. BUCUREȘTI invi
tă cumpărătorii înscriși la 
autoturismele „Skoda" pînă 
la nr. 7690 să se prezinte la 
magazinele de desfacere a 
autoturismelor din București, 
Pitești, Timișoara si Brașov, 
in funcție de repartizarea 
primită, pentru a-și ridica 
autoturismele respective.
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OARA, ATLETISMUL
T DAT UITĂRII?

nu

făcut pentru

loan CHIRILÂ

Romeo VILARA

ca Dîvl- 
adevărat

se
contrfbu-

să Îndreptăm un reflector spre 
două clasamente — AC AS A și 
mai sugestive decît orice co-

. _ cri mă
dar uită să spună 

formulă plastică 
deseori, și

Pe marginea

III-a * Diviziei B, pe care o luăm 
se deosebesc prea mult.

Valentin Stănescu

pa Prietenia"

CLASAMENTUL JOCURILOR 
IN DEPLASARE

unei situații inacceptabile

CLASAMENTUL JOCURILOR 
ACASA

MAI SINT JUCĂTORI LA CRAIOVA".

Ieri, In meci de verificare

llcan de 
lor mari 

situații 
mul nos- 

plnă a- 
de filolo- 
Jîmpulung 
it atlt de 
tie națio- 
>e Stadio- 
r clștlgat, 

31 probe 
i ce nu 
re, mal 

flecare 
au obțl- 

lablle, ea 
n Tarbă, 
runghlatu, 

Vlăscea- srtamța., 
multi

o

l-a ocu-
Aml- 

eneral al 
potrivit 
za nu- 
nneril 
au cîș-

ș la 800 
a 5000 m 

lțlme) 
dată, că 
Ocalltate 
A mare, 
, Căuta -

acest

clasa- 
e 40 de 
sportive 
și mici, 
atletică) 

de : 3.
1+0, *.

Ltoeul

nr. 2 București 1+3-4-1, 9. 14- 
©eui mr. 2 Iași, C.S.Ș. Atletism 
București, C.S.Ș. Steaua Bucu
rești și Dinamo București 
1+2+1, 10. Viitorul București 
1+14-0 etc.

Din acest clasament, cu 40 de 
poziții, lipsesc însă unitățile 
atletice din Constanța, ceea 
ce este curios dată fiind po
ziția fruntașă a atletismului 
de pe Litoral, ia nivelul se
niorilor. Situația ni se pare 
însă și mai gravă avînd în 
vedere faptul că nici un atlet 
coms tănțean n-a avut acces in 
finala — de 8 concuren ti — 
a vreunei probe 1 Din păcate, 
cazul nu este nou pentru Con
stanța, unde există mult mal 

antrenori și profesori 
cu specializare ta 
atletism decît la 
Tg. Secuiesc, mult 
mal multă popu

lație ttaără, o bază materială 
incomparabilă. Șl totuși, re
zultatele se mențin cu totul 
nesatisfăcătoare.

Cazul devine insă, din acest 
punct de vedere, cei puțin de 
neînțeles pentru Timișoara, 
unul dintre marile orașe ale 
țării, cu o foarte veche tra
diție atletică, de unde n-a 
venit nici măcar un singur 
reprezentant la concursul re
publican din Capitală 1 La Ti
mișoara există — sub numele 
CASU — un club atletic șco- 
Jar-universitar. Dacă în alte 
unortăți sportive poate s-a ui
tat de atletism, oare chiar și 
la CASU Timișoara, dub spe
cializat, să se Ignore intere
sele acestui sport 7 Cum este 
oare posibil ?

Â A TINERILOR ALERGĂTORI 
DIRT-TRACK
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JOCUL IN DEPLASARE, 0 SIMPLA FORMALITATE
In absența jocurilor Diviziei A» 

desișul* diviziei secunde, opunind 
ta DEPLASARE — care ni se par 
mentariu ta legătură cu Întrecerea din cadrul celui de-al doilea eșa
lon. Iată clasamentul aerie! a 
doar ca exemplu. Celelalte serii

1. Min. Anina 
Cj-Nap. 

Bistrița 
Aurul Brad 
Min. Moldova N. 
Chim. Tirnâveni 
Ind. sîrmei C.T. 
Min. Caynic 
C.F.R. Cj.-Nap. 
F.C.M. Reșița 
Infr. Oradea 
Metaîurg. Cugir 
U.M. Timișoara 
CIX Sigbet 
Dacia Orâștie 
Mureșul Deva 
C.F.R. Timișoara 
Victoria Câlan

14 
45
15
15
15
15
15
15
1<
15
15
15
15
15
15
15
15
14

Este limpede, din 
acestor două clasamente, eâ
Divizia B nu poate constitui, tn 
formele el actuale, • sursă de
progres pentru fotbalul nostru.

Cum se poate ajunge la o per
fecționare a jocului, la Întreține
rea cadrului sportiv al întrecerii, 
la înfruntarea stilurilor, etad »- 
vem ta față, fără putință de tă
gadă. cele două linii de elasa- 
mect ale echipei Minerul din A-

14 0 0 47- 8 32 1. „u- q.-Nap. 15 3 4 8 13-14 10
15 0 0 44- 5 M 2. F.C.M. Reșița 15 1 5 9 9-22 7
13 2 0 49- 3 29 3. Gloria Bistrița 15 2 2 11 12-30 4
14 1 0 40- 7 29 4. C.F.R. Cj.-Nap. 14 2 1 11 9-24 5
14 1 0 32- 3 29 5. Metaîurg. Cugir 15 2 1 12 11-40 5
14 1 0 37- 8 29 4. U.M. Timișoara 15 1 2 12 7-33 4
13 2 0 40- 8 28 7. Mureșul Deva 15 1 1 13 4-26 3
13 2 0 40-11^9 8. Aurul Brad 15 0 2 13 8-32 2
12 3 1 31-12 27 9. C.I.L. Sigbet 15 0 2 13 10-41 2
12 2 1 44- 9 24 18. Dacia Orâștie 15 0 2 13 3-37 2
12 2 1 29- 3 24 11. Minerul Cavnic 15 8 2 13 6-43 2
11 4 8 27- 8 24 12. Victoria Căian 14 0 2 14 4-59 2
19 5 9 28- 9 25 13. Ind. sirmei GT. 15 0 1 14 4-29 1
11 2 1 27- 9 25 14. CJF.R. Timișoara 15 0 1 14 10-34 1
12 1 2 22- 5 25 15. Minerul Anina 15 0 1 14 7-31 1
11 9 1 27-15 25 14. Chimica Tîm. 15 8 1 14 7-38 1
11 1 3 34- 8 23 17. Infr. Oradea 15 8 1 14 7-39 1
11 1 2 19- 4 23 18. Minerul M. N. 15 0 1 14 3-39 1

confruntarea nlna : 18 victorii acasă din tot
atîtea meciuri, golaveraj 47—4, 
iar pe de altă parte, un slngui 
punct ta deplasare, din 15 me
ciuri : Cu alte cuvinte, echipele 
eare vizitează Anina (sau multe 
alte orașe) fac o deplasare forma
lă, iar echipele care îi primesc 
pe fotbaliștii de la Anina (sau 
din alte orașe) se rezumă, de a- 
aemenea, la o simplă formalita
te, ceea ce e o reală pierdere de

timp, care creează doar iluzia în
trecerii.

Exemplul echipei Minerul Ani
na nu este Izolat. După cum se 
vede din clasamentul Jocurilor In 
deplasare, 11 echipe — de la Au
rul Brad In jos — n-au reușit o 
singură victorie in cele 175 (!) de 
meciuri Jucate .in afara gazonu
lui propriu-.

După cum se poate constata, o 
lingură echipă din 18 (,U“ Cluj- 
Napoca) are acumulări bune la 
jocurile in deplasare. Următoare
le patru s-ar putea încadra In 
zona unui .acceptabil- mărunt, 
toate celelalte fiind formații în
vinse dinainte, pentru care de
plasarea este o simplă escapadă 
duminicală la ora n.

Arbitrii spun deseori că in Di
vizia B, In multe orașe, e ' ~ fi pedeapsă' ‘ - - -
eă această 
datorează, 
țleî lor.

Ce e de 
ria B să-și merite eu 
titlul de divizie de performanță, 
care să producă jucători pentru 
primul eșalon 1 Poate că F JLF. 
ar trebui să se gtadească In 
perspectivă la faptul că principa
lul mijloc de creștere a calității 
Jocului este reducerea masivă a 
numărului de echipe șl. implicit, 
«întronarea spiritului întrecerii 
adevărate.

F.C.M. GALAȚI -LOTUL
REPREZENTATIV 21 (1-1)

României 
loc mal 
lui Ionel

ar fi 
bun 

Pavel

ria. Polonia) stnt clasate pe 
tanța a numai... două puacte 
(Intre 36 Jl 34).

Reprezentativa 
putut ocupa un 
dacă motocicleta
n-ar fi avut două defecțiuni me
canice (una la Brăila, alta la 
București) șl dacă ar fl extatat 
doi alergători de valoare apro
piată. Din cauze obiective (pri
mele două rezerve stat acciden
tate), din formația noastră a fă
cut parte Sorin Postolache, o 
speranță ta vîrstă de numai 15 
ani, aflat la începutul activității 
sale. Excelent a fost însă Ionel 
Pavel. Ttnărul tinichigiu din 
Sibiu, de ie ani, este im veri
tabil talent pentru acest gen d« 
curse Deși a găsit adversari va
loroși tn Falzulin (U.R.S.S.), Ma- 
nev (B), Glinka (P), Hajdu (U), 
el l-a învins pe toți ta manșele 
directe, avlnd cel mal mare nu
măr de puncte — la Individual 
— ta cele două concursuri. Evi
dent, o surpriză îmbucurătoare 
pentru motociclismul românesc.

O remarcă mal puțin plăcută: 
de un timp, organizatorii din 
București amină nejustificat în
ceperea concursurilor (Interne 
sau internaționale) chiar și cu 
cîte 45 de minute ! De ce 7

Modesto FERRARINI

EXCURSII
OLIMPIADA ’80

O.N.T. CARP AȚI Bucu
rești — Agenția de excur
sii en turiști români la 
străinătate — anunță pe 
cel interesați eă au fost 
puse tn vinzare excursiile 
șl biletele 
la manifestările 
prilejuite 
‘80, care 
perioada 
gust 1980

Pentru ____ _____
pllmentare și Înscrieri vă 
puteți adresa la Agenția 
București din >tr. Episco
piei nr. 2 și la Oficiile ju
dețene de turism pini la 
39 Iunie 1979.

de participare 
sportive 

de OLIMPIADA 
va avea loc to 

19 iulie — 3 as
ia Moscova.
informații an

SPORT LNFORMEAZÂ
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA
LOTO DIN

EXTRAGEREA
99 43 72 24 44 75

EXTRAGEREA
S 15 5 Zi 56 26 3 19 14.

a

EXCEPȚIONALA
29 MAI 1979

54 21
48.
a n-a:

I: 2 83

42 M

une-

area

I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

satisfăcător
s
: pentru ■<- 
a făcut 
eforturi de

reșu. Mergem înainte. In orice 
r*-. această finală eu Politehnica 
Us- e un avertisment pentru 
^ătrfnii- eare Încearcă să tra
gă uneori pe dreapta.

— Cum U simți pe Cămâtaru 7
— Intreba^-l pe Sătmăreanu. 

Mi-a spus după medul Univer
sitatea Craiova — Dinamo că 
nldodată un virf de atac nu l-a 
chinuit cum l-a chinuit Cămăta- 
șu... Cred că e pe o pistă bună.

— Va ține 7
— Nu ml-am pus nldodată o 

—emenea problemă. Ml a-a spus 
deseori că stat un driver, ca la 
curse. Am să fac tet posibilul ca 
simpaticul meu amic Că mă taru 
să nu galopeze.

— Ceilalți t
— H previn pe TUlho! eă sln- 

Ea lui șansă e să joace foarte 
e ia .națională-. La mine n-a 

Jucat trei etape, pentru că a fost 
suspendat. Apoi, n-a Jucat alte 
două, pentru că n-a găsit loc in 
echipă. Repet, singura lui șansă 
• să demonstreze că n-am drep
tate.

— Ce facem eu Craiova 7
— Ne gtadim că peste vreo 

trei tuni o să vină șl vremea 
Fortunei DOsseldorf...

— Asta Înseamnă că—
— Asta înseamnă că nu-mi 

place să pun negrul ta față—

GALAȚI, 29 (prin telefon). „Ma
niera noastră de joc va fl una 
elastică și dinamică, chiar dacă 
F.C.M. Galați va ataca mal puțin 
decît adversarul dc vineri, re
prezentativa" K. D. Germane", ne 
mărtairisea antrenorul C. Cernă- 
ianu înaintea acestei iniîlmri de 
verificare. Dar fruntașa se
riei I a Diviziei B a atacat mai 
substanțial decît se preconiza, 
sporind utilitatea testului. Iar din 
dinamismul și elasticitatea dori
te, ta evoluția lotului nu a ră
mas decît o oarecare elasticitate^ 
despre dinamism neputînd con
semna decit o vagă apreciere. 
Selecționa băii au jucat mai bine 
faza de apărare, ta atac dove- 
dindu-se insă rigizi, uneori, ne- 
«iBicranizati, neadaptați la oe- 
cinta de a trimite baloane aerie
ne pentru D. Georgescu. Lipsa 
unui conducător de joc și unele 
stlngăcii ale portarului lordache 
SKi completat Lacunele lotului in 
acest meci-test.

Vicepreședintele F.R.F., Ștefan 
Covaci, declara, dealtfel, la sfir- 
șitul partidei : „Menajamentul 
fizic șl lipsa de Inventivitate a 
atacului lotului au cîntărit mult 
ta stabilirea rezultatului". F.C.M. 
Galați a avut elanul și ambiția 
firești în compania unei ase
menea partenere și In ambianța 
creată de entuziasmul unui pu
blic cifrat la peste 25 000 de 
spectatori Iată cum s-au marcat 
golurile : min. 33 — DINU mar
chează cu capul la o lovitură li
beră executată ’ --------- -------
min. 45 _ . _ ___
se de Koller, Păltinișan, 
și Iordache " 
tal BURCEA 
— BURCEA 
prindere, de 
apărare eare . _ __
altă rezolvare decit la această fi
nalizare decisă.

Arbitrul V. Pălădescu (Galați) a 
condus foarte bine formațiile : 
F.CJd. : Oană — Vlad, Cons- 
tantinescu, Olteanu, Țoiea — 
Burcea, Bejenaru, Cramer 
Don, Floras. Orac. LOTUL 
PREZENTATIV : Iordache (mini 
44 Ștefan) — Tilihoi. Sameș, Păl- 
«tofșan, Koller — Boibni, Romilă 
Et, Dinu (mân. 72 Custov) 
Grigore (min. 46 Terheș), D. 
Georgescu (min. 72 Fantei), Cbă- 
bala.

de Romilă n ; 
greșeli în lam comi- 

*,__ . Sameș
ii dau posibilitatea 
să egaleze ; min. 89 
șutează, prin sur
la 15 m, bătînd o 
se aștepta Ia orice

— F.

Ion CUPEN

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI

L CH.

UNGARIA - ROMÂNIA IN PRELIMINARIILE OLIMPICE
(Urmare din pag. 1)

EXTRAGEREA 
71 18 73.

EXTRAGEREA 
40 35 39.

EXTRAGEREA 
13 22 89.

FOND TOTAL 
1.419.703 LEI.

CÎȘTIGURILE

in-a: 54 25

a
a

IV-a:
v-a:

49 2
47 23

DE CÎȘTIGURJ:

CONCURS UD UI 
PRONOSPORT DIN 37 MAI

Categoria 1 (13 rezultate): 
variante a 356 lei.

Intrucit valorile unitare 
categoriilor 2 șl 3 au fost 
plafonul minim de 40 lei, 
durile acestor categorii au 
repartizate, conform regulamen
tului, primei categorii.

1979
2.123

ale 
sub 
fon- 
foet

I
I
I
I
I

care, !n ultimul timp, a mant- 
festat o bună dispoziție de joc.

La conferința de presă, care 
a avut Joc după revenirea de 
la antrenament, Lakat KAroly. 
antrenorul echipei gazdă, spu
nea că nici el n-a fost scutit 
de necazuri, datorită numeroa
selor accidentări. Față de jocul 
de la Pitești, echipa Ungariei 
prezintă o formație mult modi
ficata. Au mai rămas de atunci 
doar rind titulari (Szănto, Băab, 
Kutâsi. Tatar și Olah), adică 
trei fundași și doi mijlocași. 
Cele mai notabile absențe sin* 
portarul Kaizirz și fundașul cen
tral Salamon, căpitanul de e- 
chipă, a cărui indisponibilitate 
a fost anunțată marți diminea
ța. Gazdele preri-rtă o nouă ti
me de atac : Borostyean (Dios- 
gyorj — Kiss (Vasas) — Weim- 
pert (Honvedj — Fekete £Dios- 
gyor), cu'două virfuri de me
serie și cu două extreme de 
la echipa locală, eare are te 
formație șase titulari. Ar mai 
fi de adăugat eă Toth. Răab, 
Tatar și B. Kov&cs (ultimul va 
fi, probabil, rezervă) au jucat 
recent ta prima reprezentativă 
a Ungariei, care a realizat ega
lul (2—2) ta meciul susținut, te 
preliminariile campionatului 
Europei, la Tbilisi, cu repre
zentativa U.R.S.S.

La conferința de presă au 
fost anunțate următoarele for
mații : ROMÂNIA : Speriata 
(Coman) — M. Zamfir, Ștefă- 
nescu, Cîrstea, Ivan — Augus
tin, A. Nicolae. Iovănescu, A. 
Rădulescu — Radu D, Cămăta
rii. (Rezerve t Purima, Stanca, 
D. Nicolae, Stan). UNGARIA : 
Toth — Szanto, Donai III, Răab, 
Kutasi — Olah, Tatar — Bo- 
rostyean, Kiss. Weimpert, Fe
kete. (Rezerve : Sztlcs, Kerelces, 
Ftllop, Tieber. B. Kovâcs, Pali).

La Miskolc, vremea e fru
moasă șj se contează pe o mare 
afluență âe public. Meciul ta- 
eepe la ara 18.30 (18.36 — ara 
Bacoreștiului) și Va ti condus 
de o brigadă de arbitri din 
R. D. Germană, avlndu-l la cen
tru pe Klaus Scheurel. Obser
vator F-I-F-A. va fi Heine 
Gert (Austria). Partida ▼* C 
transmisă tn direct de posturile 
noastre de radio și televiziune.

Reamintim eâ tn caz de re
zultat total de egalitate (șl la 
puncte, și la golaveraj). me
dul se va prelungi eu 2 re
prize de cite 15 minute- Dacă 
egalitatea persistă, se va trece 
la executarea penalty urilor.

Abia duminică, revăzîndu-1, 
după mult timp, pe Marin Ste- 
Ban in echipa Rapidului ne-am 
lămurit de ce a fost el 
ta Gluleștl din... Divizia C. 
fost suficiente cit ev a pase__
.decarului- in tricou alb-vișinlu 
(.cu schimbări de direcție deru
tante*) șl eîteva încercări de 
.un-dol*-url la marginea .l*--tui 
advers, pentru ea să-1 înțelegem 
pe Hie Oană în tentativa lui de 
a reconstrui, treptat, vechiul stil 
Rapid. Un stil apropiat de ma
niera de Joc a Petrolului anilor 
fs—‘66, perioada In care antre
norul mai sus amintit oferea un 

și

readus
Au
ale

credit deplin fraților Anton 
Dumitru Munteanu, precum 
cuplului Badea — Dridea, 
puțin spectaculos decît cel 
dar la fel die tehnic.

Nemaiputînd, firește, să 
gă la un Puiu Ionescu sau 
Nlchi Dumitriu, 
moașă amintire 
rivalitate cu cel ai Petrolului, 
Hie Oană adună ce se mal poate 
— azi un Paraschiv, mllne un 
Marin Stelian — pentru a-1 reda 
Rapidului TEHNICITATEA TRA
DIȚIONALA, singura tn măsură 
să facă diferența intre o dlvl-

dântîi.

recur- 
la un 

cuplu de fru- 
șl de sportivă

BRAȘOV, 29 (prin telefon). Pe 
Stadionul municipal și terenul 
LC.I.M. din localitate s-au dis
putat meciurile etapei a 2-a a tur
neului final ni campionatului re
publican de juniori.

C.S.Ș. CRAIOVA — F. C. ȘOI
MII SIBIU 6—0. Partida s-a des
fășurat eu... încetinitorul, a fost 
lipsită de faze de poartă. Șuturi
le de la distanță și semidistanță, 
indicate pe un teren alunecos, 
mingea fiind grea de ploaie, au 
Upsit șl ele. Cralovenii au fost 
ceva mal lnslsienți, mai iuți fi 
mal periculoși în careul advers. 
Ambele echipe au ratat cîte un 
gol gata făcut. In min. 51 Tur- 
nea (C.S.Ș. Craiova) a trimis ba
lonul ta bară din lovitură liberă 
de la 18 m, iar tn min. 64 aibia- 
nul Speriata a șutat imprecis 
peste portarul ieșit ta afara ca
reului. După aspectul general al 
totEnim, juniorii eraloveni meri
tau victoria. S-au evidențiat : Vă- 
dlneanu, Turnea, Sisole, Roman 
(CXS.S. Craiova) ; Pascu, MIhai 
șl Speriata (Șoimii Sibiu).

CS3. PAJURA BUCUREȘTI — 
SPORT CLUB BACĂU »—«. Re
marcabilă, tn acest med, puterea 
de luptă a celor două formații, 
dirzer.la eu eare șl-au 
șansele. Medul ■ fost deosebit 
de echilibrat. Iar repriza secundă 
a avut șl o notă de spectaculo
zitate. Păușan, Dlma șl Georges
cu de la bucureștenI, Flșic, Mo
vilă și Popescu de la băcăuani 
au ratat marile ocazii ale aces-

disputat

AL RAPIDULUI
odonară din eșalonul secund șl 

alta din prima ligă a țării.
O dată tn plus, duminică, 

parcursul meciului cu Autobuzul, 
a fost Umpede pentru toată lu
mea eâ „experiențele" Rontea, 
Șutru, Cojocaru (Jucători comba
tivi, dar lipsiți de rafinament 
tehnic și de clarviziunea necesa
re fotbalistului performer, infe
riori din toate punctelș de vede
re lui Savu, Stanca, Apostol ș.a., 
cedați prea ușor altor echipe) au 
însemnat tot atîtea nereușite, În
cercările forțate de transplant pe 
«trupul Rapidului- ducînd la acel 
normal fenomen de respingere.

In plăcut contrast cu Jocul ce
nușiu al echipei, execuțiile Iul 
Marin Stelian au smuls aplauze
le numeroșilor suporteri ai „alb- 
vișlnlllor-, care au umplut tri
bunele stadionului din șos. ște
fan cel Mare. Deslușeam în aces
te aplauze, In egală măsură, 
nostalgia după ...Rapidul de altă
dată și speranța că, doar recon- 
strulndu-șl stilul, echipa giuleș- 
teană va putea revent cît mal 
Sabnlc, pe prima scenă a tot- 

lulul nostru.
©. NICOLAESCU

pe

faptul
(C.S.S. 
Bacău)

tel partide. De subliniat 
eă ambii portari, Doncllă 
Pajura) șl Andre! (S.C. 
și-au salvat echipele, prin inter
venții de ultim moment, ta d- 
teva situații critice.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — TRACTORUL BRAȘOV 
8—1 (1—0). Jocul a început furtu
nos șl chiar în min. 2, la primul 
atac, clujenii deschid scorul prin 
Tareu, care a derutat întreaga a- 
părare brașoveană. Jocul se e-' 
chlllbrează In continuare, dar 
scorul nu se modifică decît ta 
min. 2 al reprizei secunde, clnd 
Dumitru aduce egalarea, trans- 
formInd o lovitură de la 11 m.' 
Din nou joc echilibrat, cu acțiuni 
frumoase. Clujenii, ceva mal ta- 
slster.țl, reușesc prin același 
Turcu (min 70) să Înscrie golul 
victoriei.

C.S.Ș. TIMIȘOARA — F.C. CON
STANȚA 3—1 (1—1). Rezultatul 
nu trebuie să constituie o sur
priză, timișorenii juctad eu mult 
aplomb și dovedind în acest joc 
o deosebită eficacitate. Scorul a 
fost deschis. totuși, de constăn- 
țenl, în min. 19. prin Pacea. E- 
galarea a survenit tn min. 31 șl 
a fost realizată de extremul 
stfcga timișorean Tobă, același 
eare avea să mal înscrie tacă de 
două ori ta min. 42 și 50. stabi
lind scorul final al tntîlniril.

Mttae, pe stadioanele Tractorul 
șl Municipal, se vor juca ulti
mele meciuri ale turneului, tn 
urma cărora se vor desemna e-, 
ehîpele finaliste.

Lauren(iu DUMITRESCU j
Carol GRUIA, coresp. ț

La Medgidia, meci de Juniori

ROMÂNIA-FRANȚA
Vineri, la Medgidia, pe Sta

dionul municipal, se va des
fășura partida amicală interna- 
țkmală J‘ 44
U.E.F.A 
Franței, 
lor din 
mațiile: 
BJșkamoni r____  _
Cojocaru, Boldiș, Curtean, Ghera- 
Blm și Popa — fundași, Iancu, 
Balint, Pop, Verteș, Vasile șl 
Kerekeș mijlocași; Sertov, 
Radu, Udrică și Klaus — ata- 
«-an-ți Antrenori : N. Mihai și E- 
Mladin. FRANȚA: Bea uf re ton șl 
Ceccarelli — portari; Paulain, 
Lucas, Bertucci, Der zakarian, 
Piniarski și Loncle — fundași; 
Bravo, Goudet, Ferreri șl Blanc 
— mijlocași; Sasus, Pichet, Perez, 
Gomes șl Geraldes — atacanțl. 
Antrenori: Georges Boulogne și 
Jean-Pierre Morlans. Partida va 
Începe la ora 16,15.

dintre selecționatele 
*81 ale României și 

Tată componența loturi- 
câre se vor alcătui for- 
ROMANIA: Gîrjoabă șl 

portari; Hanghiuc,



INTENSA MUNCĂ DE PREGĂTIRE A DAT ROADE:
6 MEDALII PENTRU TINERII NOȘTRI POPICARI I

Din țările socialiste

RECORDURILE ÎNOTĂTORILOR SOVIETICI
Zilele trecute s-au încheiat 

la Augsburg (R.F. Germania) 
disputele competitei continenta
le de popice a juniorilor (tineri 
pînă la 23 ani), la care spor
tivii români si-au onorat cartea 
de vizită, înscriindu-și în bogatul 
palmares un valoros loc 2 pa 
națiuni, cucerind 6 medalii (una 
de aur. trei de argint si două 
de bronz).

Locurile premiate au fost ob
ținute (în ordinea evoluției la 
C.E.) la echipe fete (argint), e- 
chipe băieți (bronz), perechi 
fete — Maria Iosif-Nichifor și 
Ibolya Katona (aur), perechi 
băieți — Ilie Hosu și Alexan
dru Naszodi (argint), individual 
— Ilie Hosu (argint) si Alexan
dru Naszodi (bronz). Totodată,' 
campioanele continentului la pe
rechi, Nichifor sl Katona, au 
reușit să stabilească un nou re
cord al competiției cu cele 832 
de popice doborîte (v.r. 817),' 
depășind cuplul tării-gazdă, si
tuat pe locul secund, cu nu mal 
puțin de 30 de puncte, ceea ce 
constituie o performantă rar 
Intîlnită la o întrecere de an
vergură.

După cum ne-au declarat, la 
sosirea în tară, cei doi antre
nori, Tudor Buzea (f) si Ion 
Patru (b), selecționatele noastre 
s-au comportat bine, aproape 
toti jucătorii si jucătoarele reu-

SPORTIVI DIN 
22 DE ȚĂRI

(Urmare din pag. 1)

Iugoslavia, Olanda. Polonia, Si
ria, Spania, Suedia, Turcia. Un
garia, Uniunea Sovietică, căro
ra 11 se adaugă, firește, spor
tivii români. în ceea ce-i pri
vește pe atletii noștri, este de 
notat faptul că simultan cu în
trecerile „internaționalelor" se 
vor desfășura și cele ale con
cursului republican de primă
vară al seniorilor.

întrecerile au loc sîmbătă, de 
Ia ora 14,30, și duminică, de la 
ora 16, pe stadionul din Dealul 
Spirii.

• Zilele trecute a avut loc 
la Sofia concursul internatio
nal al ziarului „Narodna Mla
dei". Citeva dintre rezultatele 
probelor la care au participat sl 
atlet! români : fele : 400 m : 3. 
Damianova (B) 52.93, I. Cenina 
(U.R.S.S.) 52,96, M. Samungi 
53,40, I. Korodi 53,60 (în serii, 
Ana Marcu 53,87 — record ju
nioare I), 100 mg : D. Teneva 
(B) 13,33, M. Dumitrescu 13,33 ; 
suliță : I. Vaneeva (B) 62,14 m, 
I.. 7. I. Pecec 54,16 m ; 1300 m : 
ff. Petrova (B) 4:07,2, V. Ia- 
cinska (B) 4:07,7, M. Puică
4:08,9 ; băieți : înălțime : Tran- 
harold (R.F.G.) 2,17 m... 4. Ad. 
Proteasa 2,14 m (după care a 
încercat la 2.20. în timpul unul 
meci de fotbal !), triplu: A. 
Ciocev (B) 16,42... 5. M. Mihail 
15,59 m.

; EfojjPiQ o SUTIMI DE SECUNDĂ
! Atletismului 1 s-a spus, Întotdeauna, sportul exactității". 
; Verdictele aparțin cronometrulul șl ruletei, s-a spus. Omenea»- 
, ca eroare, prezentă adesea ta sporturile In care performanța 

este apreciată de arbitri, pare exclusă.
Afirmația este însă valabilă numai pe jumătate. Dacă. ia 

cazul ruletei rolul arbitrului este pur constatativ — citirea re
zultatului —, tn cazul alergărilor situația se schimbă, pentru 
că aparatul de Înregistrat este mtauU de oameni, iar greșeala 
apare din motive de structură a organismului omenesc. S-a 
constatat, astfel, că niciodată momentul real al startului (poc
netul pistolului) nu va coincide cu momentul declanșării cro- 
nometrulul acționat manual. Această diferență, reprezentind 
timpul de reacție al cronometrorului variază, la judecătorii ex
perimentați, între 15 șl 24 sutimi de secundă.

Acest aspect a fost ignorat pînă la apariția cronometrajului 
electric — unde momentul startului șl momentul pornirii ceasu
lui sînt simultane —, tar atletismul a dus cu sine, o bună bu
cată de vreme, acest element „imponderabil” ta aprecierea re
zultatelor In alergările scurte.

Progresul tehnic și-a făcut loc eu greu In lumea conservatoa
re a atletismului, în ciuda evidenței. Iată un exemplu pe cR 
de sugestiv pe atît de actual. Cu două decenii ta urmă. Martin 
Lauer alerga 110 mg in 13,2 secunde, performanță care a stat 
multă vreme neclintită, ta ciuda asalturilor cltorva generații de 
hurdlerl infinit mal dotați. în cursa respectivă, instalația de 
cronometraj electric a stadionului Letzigrund din zarich l-a 
înregistrat pe Lauer în 13,57, Iar diferența de 37 de sutimi este 
mult prea mare pentru a fi acceptată. Recordul a fost totuși 
omologat, pentru că atunci cronometrul electric avea doar un 
rol consultativ. Și cite din recordurile trecutului n-au Intrat, 
astfel, pe lista recordurilor mondiale, mal ales atunci clnd nu 
exista posibilitatea comparării loc cu o înregistrare automată !...

Este bine să ținem seama de acest aspect atunci clnd com
parăm valori ale trecutului — unele cu aură legendară — cu 
campioni al prezentului. Cronometrajul electric este un deza
vantaj pentru atlet, dar exprimă întotdeauna un rezultat ade
vărat. Oficializarea și, apoi, impunerea sa drept condiție obli
gatorie pentru omologarea unul record mondial au adus, 
tatr-adevăr, exactitatea șl tn alergările de viteză.

Iată de ce spunem că de la Lauer la Nehemlah este un drum 
mal lung decit de La 13,2 la 13,9. Diferența este, de fapt, de la 
13,57 la 13,00, diferență uriașă, care ar fl putut fi înțeleasă și 
mal bine, dacăr cronometrul electric ar fl arătat, de pildă, 12,99.

Vladimir MORARU

In holul aeroportului international Otopeni, la citeva minute 
după întoarcerea popicarilor noștri de la Augsburg. Campioa
nele europei la perechi — Maria Iosif-Nichifor și Ibolya Katona, 
flancate de Ilie Hosu și Alexandru Naszodi, medaliați cu argint 
și, respectiv, bronz. Foto : Vasile BAGEAC
Sind să se adapteze la condi
țiile arenei de joc (piste de 
plastic de o duritate accentuată 
Si cu un luciu pronunțat, care 
a deranjat pe multi competi
tori). în partidele pe echipe, cu 
excepția jucătoarelor Eva Nagy 
si Zoia Roman (care au evoluat 
pe un singur post) si a popi
carilor S. Boariu. S. Belivacă 
81 V. Ivan, ceilalți au avut 
multă precizie în lansări, obti- 
ntnd rezultate foarte bune. 
Principalii performeri din echi
pele noastre au fost, firește, 
medaliatele cu aur la perechi 
Marla Iosif-Nichifor si Ibolya 
Katona (antrenori la echipele 
lor Crista Szocs — Voința 
București, respectiv Csaba Bol- 
dlzsar — Voința Oradea). Re
zultatul tinerei Katona (17 ani) 
în jocul pe echipe (429 p d) a 
fost depășit doar de o singură 
jucătoare, cehoslovaca Dagmar. 
Sedlakova (430), devenită cam
pioană europeană la individual. 
Foarte bine a evoluat si Die 
Hosu (Electromures Tg. Mures 
— antrenor I. Radovici), avînd 
In finală cel mai bun rezultat 
individual — 877. punctaj care 
a rămas recordul celei de a 
Vl-a ediții a campionatelor eu-

12 ECHIPE ÎN CURSA 
PENTRU TITLUL EUROPEAI 

DE BASCHET (o)
La campionatul european de 

baschet masculin (grupa A), ce 
va avea loc în Italia Intre 9 și 
20 iunie, vor participa 12 echipe 
(4 calificate din recentul turneu 
de la Salonic), împărțite in trei 
grupe, după cum urmează s 
grupa I, la Veneția: Ceho
slovacia, Italia, Belgia, Grecia ; 
grupa a n-a, la Sierma: 
U.RBB, Bulgaria, Olanda, Spa
nia ; grupa a IH-a : la Gorizia : 
Iugoslavia, Israel, Polonia. 
Franța. 

ropene. Al. Naszodi (Aurul Bala 
Mare) a obtinut si el o perfor
mantă de precizie, avînd doar 
2 bile aruncate în gol In toate 
cele trei jocuri.

în concluzie, se poate afir
ma că tinerii noștri popicari 
s-au comportat remarcabil la 
C.E.. ei reprezentind cu cinste 
sportul românesc. Intensa mun
că de pregătire, efectuată, in 
special, la echipele divizionare 
din care fac parte, a dat roa
dele așteptate. Au fost, evident, 
și unii care n-au dat randa
mentul prevăzut, fiind depășiți 
de importanta competiției. Com
portarea general bună a junio
rilor noștri ne bucură, ea ofe
rind garanția imul valoro* 
schimb pentru reprezentativele 
de seniori.

Tonta RĂBȘAN

VELIȘTI ROMÂNI LA
La Nessebar (Bulgaria) s-au 

încheiat Întrecerile .Regatei Stt»- 
cev Briag" la yachtmg, competi
ție internațională Ia care au foat 
prezență 3t de sportivi din Bul
garia, R.P.D. Coreeană, RJ>. Ger
mană, România, Turcia. Ungaria 
șl U.R.S.S Echipa țării noastre 
la clasa Finn a fost formată

Azi, finala C.C. E. la fotbal

DOUĂ DEBUTURI ÎN „ÎNALTA SOCIETATE": 
NOTTINGHAM FOREST ȘI MALMO F. F.

Astă seară, pe Stadionul ohm-
pic din MUnchen. odată cu pri
mul Cuier al arbitrului austria* 
Erich I lnewiayr, va Începe sl se 
deruleze ultimul act al cocnpeșă- 
țiil-cr europene intercluburl, punc
tul culminant al acestei luni, 
lima finalelor actualei ediții, coo- 
stHuindu-1. firește, finala Cupei 
campionilor europeni. Atracția 
acestei partide este mărită șt da 
caracterul el Inedit, ambele pro
tagoniste, Nottingham Forest șt 
Malmo reprezentante ala
unor școli reputate In soccerul 
internațional, aIUndu-se pentru 
prima dată intr-o asemenea po
ziție onorantă, chiar dacă clubul 
„pădurarilor- din Nottingham a 
luat ființă in urmă cu UI ani 
(I), iar cel din Malm3 a fost 
fondat Ia 1916 (compensînd Insă 
„handicapul" virstei prin cele 23 
de titluri de campioni sau deți
nători al „Cupei- in Suedia). Șl 
cele două echipe mal au un nu
mitor comun: antrenori englezi, 
atlt Brian Clough (Nottingham), 
cit și londonezul Bob Houghton 
(Malmo) au merite primordiale 
tn ascensiunea europeană a for
mațiilor lor.

Brian Clough, fost jucător de 
liga a n-a, acum unul dintre cei 
mal bine cotați manageri din fot
balul insular. Ia mal puțin de 
3 ani de clnd devenise antrenor 
tn prima ligă a dus pe Derby 
County la titlu, ta 1971, și, tn 
anul următor, plnă in semifina
lele C.C.E. Venit la' Notts clnd 
aceasta activa în liga secundă, o 
promovează și —surpriză! — clș- 
tlgă titlul de campioană, precum 
șl „Cupa Ligii", in fața celebru
lui team de la Liverpool, dețină
toare a C.C.E. In 1977 șl 1978. Și 
chiar dacă In acest an șl-a păs
trat doar „Cupa", cedînd la po- 
tou titlul de campioană rivalei 
ei din Liverpool, așa cum spune 
antrenorul Peter Taylor, secun
dul Iul Clough, „calificarea tn- 
tr-o asemenea finală europeană 
este mai mult decit dobindirea 
titlului de campioană, cu atlt 
mai mult cu cit prima noastră 
Învinsă tn această ediție a C.C.E. 
S fost... Liverpool". „Ochiul" lui 
Clough l-a adus la Nottingham 
pe portarul Shilton atunci clnd 
toți U considerau în declin șl l-a 
propulsat între buturile naționa
lei, l-a promovat ea titular în 
echipa reprezentativă pe funda-

Telexurile agențiilor interna
țional* de presă anunțau in a- 
prilie, la Început sec, apoi din 
c* În ce mai amănunțit, 3 noi 
recorduri mondiale la înot rea
lizate de sportivii sovietici în 
Intîlnlrea bilaterală, de la 
Potsdam, cu înotătorii din R.D. 
Germană, Serghei Kopliakov a 
devenit primul om din lume 
care a coborît, la 200 m liber, 
sub 1:50,0 (1:49,83), Vladimir
Salnikov (un nume deja cunos
cut, dublu campion mondial a- 
nul trecut) l-a șters pe ameri
canul Brian Goodell de pe ta
bloul recordmanilor, în proba 
de 400 m liber, cu 3:51,41, iar 
Una Kaclusite a pulverizat pur 
și simplu recordul mondial la 
200 m bras, aducîndu-1 la 2:28,36. 
Dacă ultima performantă nu 
ne-a mirat prea mult (deși 
timpul realizat este exceptio
nal), braslstele sovietice domi- 
nind acest procedeu de multi 
ani (la J.O. de la Montreal, 
toate cele 3 medalii ale probei 
de 200 m bras au revenit îno
tătoarelor din U.R.S.S.), celelal
te două recorduri au agitat ape
le natatiel mondiale, deoarece 
probele de craul erau dominate 
pînă acum de americani, in 
timp e* înotătorii sovietici nu 
obținuseră rezultate notabile.

Cîteva explicații pentru acest 
progres oferi responsabilul teh
nic al federației sovietice, Ser
ghei Vaitehovski. „în primul 
rind, apreciază el, am pornit Ia 
• lărgire considerabilă a masei 
de sportivi, încă de acum un 
deceniu. Avem acum 500 000 de 
înotători. La noi. marea majo
ritate ■ copiilor încep să învețe 
să înoate de Ia 5—6 ani. Am 
renunțat, apoi. Ia una din ma
rile erori ale anilor trecut! : se
lecția dnpă criteriul gabaritului. 
Ne-am dat seama că, Intr-ade
văr, competitiv este omul anl-

„REGATA SLlNCEV
I juniori. O foarte bună com
portară n avut Alexandru Fere- 
dena. caro ■ ocupat locul 1 
prîalr* Juniori, șt Mlhal Butuca- 
ra, ctaae* pa kxari 3.

L* rias» FD, echipajul romăn 
Mircea Car* — Adria* Arendt 
»-■ iftuat pe locul 1.

șui Aadereea *1 l-a scos „fotb*- 
fletta anului T8" pe „centralul" 
Burn*, a aeteztt calea mijloc»- 
șuiul Fraaria de la Detroit Ex
presa (8.UJL.) la Forest (legi
timat relativ recent și despre 
care încă nu se știe dacă va e- 
voluA ta această finală). Dar, 
după cum precizează reputatul 
International vest-german Netzer, 
„forța Ini Notts o constituie ata- 
eknțil aâl magnifici, Woodcock șl 
Blrilea".

După Sten mark și Borg, ma
rea senzație suedeză a ultimilor 
ani se numește MalmS F.F. Echi
pa este antrenată de 5 ani de 
englezul Bob Houghton, fapt 
marcat hi modul de exprimare 
(Boger Magnusson, vedeta sue
deză de acum cîțiva ani: „Forța 
echipei constă In omogenitatea șl 
disciplina sa tactică de tip en-

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • La Bergen (Nor

vegia), mexicanul Raul Gonzalez 
a stabilit un nou record mondial 
la 50 km marș : 3h 41 :30 (v.r. îl 
aparținea — 3h 52:23,5) • La
Karl-Marx-Stadt, Angela Voigt 
(R.D. Germană) : 6,78 m la să
ritura tn lungime, cea mal bună 
performanța mondială a sezonu
lui. La suliță (m) : Wolfgang 
Hanlsch — 89,94 m • La Sao 
Paulo, Joao Carlos de Oliveira 
(Brazilia) a realizat cea mal bu
nă performanță mondială la trl- 
plusalt : 17,24 m. Recordul mon
dial 11 aparține din 1975 cu 17,89 
m. • Tradiționala cursă de marș 
Strasbourg-Paris (507 km) a re
venit francezului Roger Queme- 
ner. El a parcurs distanța in 
64h 24:53.

AUTO • 150 de echipaje au 
luat startul, la Atena, la a 26-a 
ediție a „Raliului Acropole". 
După prima etapă (602 km) pe 
primul loc se află suedezul B. 
Waldegaard („Ford Escort"). Au 
abandonat 53 echipaje.

BASCHET ■ La Kragujevac, ta 
med de verificare, o selecționată 
universitară din S.U.A. a Întrecut 
echipa masculină a Iugoslaviei cu 
84—83 (39—41).

CICLISM • „Premi’Jl ziarului 
L'Humanlte", disputat în trei eta
pe, a revenit rutierului Harald 

mal da un spirit de ciștigăto£ 
da • voință ardentă de a sa 
depăși la antrenamente și. im
plicit, In competiție. Exemplul 
tipie este Salnikov, care n-am 
un fizic impresionant, dar ara 
• voință de fier".

Serghei Vaitehovski nu as
cunde faptul că de un real fo
los a fost studierea diverselor 
sisteme de organizare sl antre
nament din alte țări, imprum»- 
tind de Ia fiecare ideile valo-' 
roase. „în organizarea federației 
noastre, spune tehnicianul so
vietic, totul este orientat spr* 
competiție. In iniilnirile inter- 
cluburi, intre școli, fiecare pro
bă este punctată diferit : cînd a 
trebuit să găsim Înotători da 
bun nivel in procedeul liberj 
punctele în această specialitate 
au fost majorate. Acum, punc
tele pentru procedeul spate sini 
la cel mai mare preț. Am orga
nizat, de asemenea, multe cen
tre specializate, sl rezultatele M 
vor vedea foarte curînd".

TURNEUL DE TENIS 
DE LA ROLAND GARROS 

în turneul internațional d* 
la Roland Garros (Paris) s-au 
obținut ieri următoarele re
zultate ) Vilas — Dent 6—1,
6— 0. 5—7, 6—1 I Connors —
Moor 6—1, 6—2, 6—3 ) Borg — 
Smld S—1, 5—7, 6—4, 6—-4 T 
Clerc — Stockton 5—7. 6—3,
3—fl. 6—2, 6—3 | J. Lloyd — 
Fritz 6—3, 3—6, 6—2, 6—7, 6—3| 
Fibak — Gunthardț 6—1, 4—6,'
7— 5. 6—4 I Dibbs — Saviano 
6—3, 6—3, 4—6, 6—2 | Pecci — 
Jauffret 6—7, 6—1, 7—5. 6—11 
Solomon — Van Dillen 6—3, 
6—2, 7—5 | Lendl — Fillol 7—fl, 
6—3. 4—fl, 6—3 i

Alte rezultate din proba mas
culină de simplu : A. Mayer — 
Ramirez 7—6, 6—4, 6—0 ; Pa
nama — Gimenez 6—3, 6—3,'
6—3 ; Kodes -•- Crealy 7—6. 6—7,' 
3—8, 6—4, 7—5 •. Din păcate, au 
fost eliminați In cadrul califi
cărilor : D. Hărădău (învins în 
ultima fază de către america
nul Rowe cu 6—4, 4—6, 10—8) și 
A. Dîrzu (întrecut în turul II 
d* Uruguay anul Damiani cu 
#-4, 6-4).

glez. Marsa majoritate a goluri-, 
tar tint Înăcrise din acțiuni ae
riene, căci talia jucătorilor est* 
impresionantă"). Echipa — coa- 
dusă ia teren de Tapper, cel 
mal bun tehnician, 1,90 m, „cu 
finețea unul schior de slalom șl 
putere* unul jucător de hochei 
pe gheată", cum îl caracterizează 
„World Soccer" — are actual
mente mari dificultăți In alcă
tuire, datorită indisponibilității 
fundașilor centrali Roy Andersson 
șl Be Larsson, grav accidentați. 
Trebuie Insă să recunoaștem că 
atunci cînd al un campionat 
unde regularitatea este o proble
mă (clima !), calificarea tatr-o 
finală europeană devine nu 
numai o mare surpriză, ci și o 
reală performanță.

Paul SLAVESCU

Wolf (R.D. Germană), urmat de 
Turamov la 1:01 și Barinov (am
bii U.R.S.S.) la 1:43. Ultima eta
pă a fost cîștlgată de francezul 
Devanaux : 123 km in 3h 29:47.
• Disputată pe traseu! Alessan
dria — St. Vincent (204 km) etapa 
a 13-a a turului Italiei a fost ciș- 
tigată de belgianul R. de Vlae- 
mlnck în 17:31, urmat la 10 sec. 
de lalianul Giuseppe Saronnl, car* 
păstrează tricoul roz.

FOTBAL • Au luat sflrșit În
trecerile preliminare ale Turneu
lui U.E.F.A. (juniori). In semifi
nale se Intîlnesc : Franța — iu
goslavia și Anglia — Bulgaria. 
Ultimele rezultate din prelimi
narii : Franța — Olanda 2—L' 
Belgia — Elveția 4—1. Anglia — 
R.F.G 2—0, Cehoslovacia — Mal
ta 6—0, Iugoslavia — Norvegia 
3—1, Ungaria — Austria 3—0, Bul
garia — Polonia 4—1, Scoția — 
Danemarca 2—1 0 La Addis 
Abeba, tn meci retur pentru pre
liminariile tuunoulul olimpic: Etio
pia — Madagascar 2—2. S-au ca
lificat fotbaliștii din Madagascar,' 
Învingători In primul joc cu 2—L
• La Tel Aviv : Israel — F. C. 
Liverpool 3—3 (0—2).

TENIS • Finala turneului fe-' 
mlnln din Berlinul occidental : 
Caroline Stoll (S.U.A.) — Regina 
Marslkova (Cehoslovacia) 7—6, 
6—0.
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